


 وم وم 8
 ا / ر ” 10 وصح نع 1

 مصيص# 2-6 7 :

 0 : ا ام اهم !

 2 5 (4.هرقزث

34000 



 ريا وتلا

 0 10 ال0

 ا "ف يف ةذن

 ظ ةكساولا

 86 00 0 4 ١
 ١ # ناربج ليلخ ناربج # ْ ظ

 5 0 ظ ظ

 0 ١6١8 ةنع كرويوين * رجاملا ةديرج ةعبطم يف تعبط
 أيا >> مت 20هعهن 2 251133136 277
 كد 0 21 14511116701 57. 11818 ال081 10

1 : 1 



 تسع

 هرو/0 عادت ومارد ه00وأ# ٠

1 
0 1 



 اوونتملو

2 2 0 00 

 ندا ١

 2 0 ل عمسأ يىسفن اعبجأ . ب در تشاو

 نع يناذ تماصق هب 7 تازازتها ١ ىباق اط زخهأ ةوف

 ىيدمالوةل دحال ءاضن ىةعباس _ ىشن فاست

 .٠ نع ا دنساو ”ال- نوكلا ى رت

 ام يرعإوشب لعفو ينبح توص جزاه بيت رعت

 : مالكلا نع ىاعأ ١ ابمالك نع مال اناو لعف

 ىتبيح تدهنت ذأ 0 نسا أ قيس وما 5

 اههعمس : أاهضعب 3 0-0 تتايلكلا ضعب دعا

 ةأصاأوتم لبجي ةنواو ةعطتقتم ظافلأب هر ان نكح ١



0 
 : مك نيب اهفصن تك ةتابلك ى :رخأو

 0 اق ىعب نيعب اهأار يبيح كس ا 3 0

 ض ىفيسوك ةعلا ايلفاوعر رهأ وح 0 دح> رهودع نع

 : سماأ ثتوص

 )00000 راخالاو سوفنلا ةخن ىه ىتيسوملاف ىلب

 |0000 0 نان م“ فظاوملا رآتوا زعم ةفيطل
 ةيديو رك ءاوشلا 5 بأب يبابللا هتوط ْ هذه رشدتق ة ةرك اذلأ ه

 د ب ا ا
 اا الا تايطخ ىلع رضا ةقيقر تاغ ٍِش

 ام 7 ةنز -- كا 0 ذأ نرخحلاو رم هنا

 ا مناك اذا را و نسف ناو
 ”الجتو كلغق اواستف 0 هن ْخ ف أوصا 0 يش

 . جابشالاك ءاقذلا كل ل و هع وأ )كرد

 كلِبلَق ماج ذخأاتف أبيعت ةحرفم ماغنأ كف 5

 0 : 0 1 9 فاما ) عاب 9 ق
0 - 4 
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 ردثالا تاجواتب ةلوومم كتماس تدنريو

 يان ةعول امراشا ةقرحم ةعمد كيينيع نم جرت دقف

 ثجرخ امرو :٠ رهدلا بان اهقرخ مولك مالا وا بسيبح

 ةداعساأ ناونع قحاو تناك ةماسإبا كل ب 00

 ٠ ءاخرلاو

 لقعو سفنلا ن٠ جور هل ةشاشعلا نم مسج يه

 سلقلا نم

 العلا نم ىقيسوملا هيلا تيحوافق_-راسالا

 بستلقل جانا هيكم يك تاغللا5 < ثيبنو

 نسال اهنا نع يسع هو ٠ بولقلا ثيدح يهف

 يف كولملا فاطعا تزهو ءارصصلا يف ةرباربلا اهب منرتق

 تعني اين /تءاكذ أحون عم ىل اكشأ امج نه ١ جو ررصلا

 تناكف هحارفأ عم را اخف داما تباقا

 نيوشاا تف ع كو ءازرالا بواغم رع اًداشنا



0) 
 ذأ :١ ر وهز مع اهععشأب .تريوح ١ لقت 5

 بثلقلا راضو نيفنلا ةملظ د درطت جابصملاك قسما

 ةيقيقحا تاذلا حابشا يئاضق ىف ناخلالاو :هقاعار بظتف

 ةبصخخنملا 3 0 5 لنسنلاو . هلأ رئاعشلا تلال 9 ْ

 تاير رب داقتلا راابسمم 2 ةنيا ةرهز سلا

 هدب معن اذك ١ اقنع يولل ىدبلا تارظفو اه. نر 3 صلأ

 ل . و رعشلو ى وخدكيف تانغ نه ن ١ ان كيذت روفصع

 قافرلا هروعشو هب كفل رئاطلا ١ ةليخا ةعدبم هكا كوه

 فحل امو هتأ د ل ”اطيف هنر ف ىوذ ةديرغتلا كالت هد

 رأ ذأ ك ىف ار نا ر ءاطلأ كللذ ذ نح هاا ابع هب

 ىلء الا 0 امموح ا يناعم هيلأ حوأو هنطاوع

 روغصعلا ناك اذا اينع 3 وي ةاس اة ٠ هوم لقت

 دلقتي مأ راصالا رز اصغا يب اجي مأ 06 روهز قى مجاني



 «ل
 « هنكاو أف رباب ةكيحلا مداني مأ هأيملا يراد ريرخ

 ٠ الايبس باوهلا ىل ل لوصمللا ىلا 0 .طنسب

 ف 0 قرف رونصعلا هلوقي اه ي 9 اسنالا

 ا 2 وءالا 0 و ءايصملا ىل 35 ودعا او ناصغالا

 ذا رطملا هك أس هتفي 1 : 2 د ضاشا

 قرطي امدنع واراوشالا قاووا لع 7
 روهزل 7 هلوقي أم م 0 لو ا 1 "0 هلال

 ا

 0 1 نوح 01 لماوع ةرات ا 0 زتييف تاوصالا

 4 قدح هعغلب هيجانت د 2 هب كنا نى 6 8

 0 0 ناعا الأ د وةعم 5 مى وقهو تريك 0 تف

 5: مدر“ وصفا

 ل لا ا راو بآل بنج

 عمدا و 0 هلظدل نع 0

 ةلزم ىرنل را 6 رسم 0 جاصأي ا 0



00 
 ْى أهريثات لاق لاعت و مأيالا ما وط محهأ دنع ىقيس وللا

 ظ ْ مح 1١ ن را راوضأ نم رود لك

 هل ديت ؛ ميظع هلاك ن وي رحلات 0 ادلكنا اهشبع

 ناب نا هور ابدوكب دونمنأو نييرالا دقتعأو - . وعلا

 مكمل 0 لقيسوملا ىرأ 2 نع ١ هس عاش لاقو 2 5

 ا 2 اعد تقشعت ةبلالا ءاعم يف ةيروح تنأك

 أهءا ارو أوذعب و اوملع ذأ ةيلالا بضغف ولعلا نم هو

 مو ايندلا اياوز يف امترئعبو ر هبا يق اهترث ةديدش ابو

 « رشبلا نأذا نطقت ةيح 5 لب طق يش سف

 د00 نا الا ةبوذع درا يدذه منح لاقو

 « ةليمح ةيدباد وحوب للام

 ا ويصتم ايا تاك نامو راق نأن قدا كغ ىسملاو

 اذ و م2 هدب انت دم .تحرب أم ةميظع لك ايه هل أون

 "اهلا: مهروخث راععأو 5-5 ة لوجا اهيلع اومدق د

 ”ايصينام هلت كنا عيوجو ه وتيك نول وبأ هوعأا



0 
 هنيغو هارسي يف ةراثيقلا لمحي هأيملا يراهم ىلع نصغلاك

 : ءاحألا اا ىر“ نى ديعيلأ ىلا

 ةعيبطلأ توص ىدص نوعا را تا 0 اولاقو

 هأيملا ريرخو روع ١ دي ررغت 0 القني ةيو تانو

 راجتالا ناصغأ بفينحو ريسنلا تادبتتو

 وألا 0 نوال ر 7 هريطاسا ىف ف ءاجو

 _ِّ هيفا يراوضلأ ةتعتأف ناو بع 0 تقكرح

 ناصغالا هدأ علا امو اهقانعا رهازالا 0 و تدهجد

 هئاكبل ةعيطلا تكيف ةيربلأ هتع ول ةمن تلت ىنح

 يي 00 00000 ى © ةسيدلالا كلنا 1 هل تنيهقفف ةيلالا تلق سس 2

 0 أورالا ماع ْى 4. مي يفتلي

 | : 3 * ان هد هده 12

 هسارب تيمرو سويفر وأ ١ جارحالا تان تلتق إولأقو



000 
 اهاعد هريزح اغلب ىتَح ءأملا ع افاطف رد ١ ىلا هتراثيقو

 ف ىناغالا ة ل 0

 اماوصا نمد 0 ندا ىلأذ 1 00 - 1 1 4

 0 نوحالملا | ميسم مف رثالا ءالمت ة 4ين : ام أغناوأت 00 " 7 ل

 هأنوعد ىضمو ةمالا كرلت زع صضصقا ا مالك اذو

 تأ وصتل !انعدتا اللا او 0 ١ ا :ردصم تافآ رح

 رودص يف 0 ريثات ث . كا لوف هنأ ريع

 ةحح نع أولاق أم اولأقف 0 في نك نأن ديلا

 ةيرعش 5 لاوقالا كلت وها و أنرض 1 داقتعا

 فرع ىف اذهو لامعا ةبمو فطاوعلا ةقر اهردصم

 ظ : رددلا ءارذشلا

 00007 لت افوسر نايروشالا اراث | ادجلا كاف

 نعرهوخرومانن كحواممدقتتبرطلات الآو ةرئاسكواملا

 ةداقشلا زهمرو تدم 2 دل نأ اونع اهنا أ ولأقف ىئيس 0

 ننس سعي
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 اهنأسأ عطق ةاتف يك مود, ةداعسلاف لجا ٠ دايعالا يف

 اعادوعم تح ضوالا ا ىل حيبج را يقيس قاف

 نال ىو كتارتلا تناقو ناسا مة دوشو 6

 أبدوفقي تان و كراخملا ىف اهنومدقي ةالصلاك ضرف

 فطوع اهغادبم ةسدقم تاقر# ٠ ةدوبعاا توفل

 تازازنها ةيليك١ امو بلقلا اهدي تناولص 0

 أمم تفرظت لب ظافنالا اهتفلز ام ةرح سافنا ٠ رئاعشلا

 ضرا هديشابا تال دواذ كالا ةماد ارا

 اهعنم ةرثكاوم يش | تمادتا ةناسا كت . نيطساف

 هرديمأ اؤم تمأق طيس وك وذو نا نزحو هب 3 كالاعتا

 تاني نانو دنا از ةرفغم هَل بلطت هللا نيبو ةنيب

 0 حم ترسو قمسملا هباق نم تقثبنأ دق 4 :راذيق

 ةميظع حولا لاغغا تناكف هعباصا ىلا همد

 ! تم :برلل أولله » لئاقنا وهو * سائلإو هلا ©

 ليطلاب هومم# ةراثيقلاو ريمازا اب هوحم“ قوبلا توصب برلاأ



5 
 توصب 02 نغرالاو وات ذا 0 فوفدلأو

 يان ءامسلأ ند 2 ف ا رانسالا يف ءاجو » كي

 ملاعنا راطقا عيمج ىف باوبالا ةئان رهدلا رخآأ يف

 ىقيسوملا را اذه د رضع دقأ 9 9 نأي ذنأ 15

 أمو 2 0 اى دنا نم لوسر ةازدم 000 ذأ

 ؛ رصأعم ا لع نيطس

 ا ْ ءىلب َْق ءاجو اوديس ةذمالتلا نا 1 35

 ع ضبف ثريح لنوتيز 1 ١ ناس ل مياهذ ليبق

 نم اًدداص ةمب ةجخ سلا ى كلت معلا 0 سأ نذل م 00 مولعم

 مالسلا لوسرب لح أما تار ةنيزح سوفن قاعأ
 . عاد ىلا ةجلك نع تان 5 اوم ةمغل نع تست

 هيراها 5187ه 8108©: 8809©



 (ءاكز

 دهتث برا ىلا ركاسعلا ماا ىقيسوملا ريست

 ' عوج 5 ذاك و عيافكلا 0 مى وقنو م ةميزع

 تيراسا امرنا قرار ال اهرب مم تعا قو م

 رك وم لاتقلا هاك نبا تتافكلا مامأ ءارعشلا

 نب بيكلاو مالقالا مههقفأر ان. كايظفحلا كول 1

 ض مماسجأب تمر مياطع طئاك و ل مجمأما نعلتم

 بح مم وثق ىف هبت ةيمحو .فصولأ قوفت ةوق ةنهإولا

 ريسملا بعتو شطعلإو عوجلا .:روبااعف راضتنالا

 أهعا اروو 5 ةوقلأ ا ,هداسجا ٌْك انك نوعفادي ْؤ

 ودعلا ضرأ ىلا تثوملا نوعبيو برحإ مرفب نو اهل

 نوكلا ينام سدقا مد[ نبا مدختسا اذك ٠١ ةضوغبملا

 9 وكلا رورش م 000

 ساج نأ وهو هتدحو يف يِ عارلأ ةقيفر ىتيسوملا

 هحاعن أمةرعت ”انامحلا هتبأ 0 نومي طسو يف ةردك ىف اع

 ف دكا يعارلأ ك6 ةبايشلا هم 71 قاهعالا عراق
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 ةنيككس لاكن ست بوب ميكنو ةطسو نقراغن ال 0

 ةي !! اهماغناب لتقتو ةلوهأم لمار 4 شر 1 نايدونأ

 ٠ ةوالحو اسنا ءاولا ءالمتو اهتشحو

 بعتلا ريثات ففغتو نيرفاسملا ناعظا دوقت يقيس ولا

 700 ى ريس .ال سيعلاق + تاقرطلا ,ديدم رصقتو

 ليقشب ميت ال ةلقاقلاو ىداعلا توص:تعيس اذا.الا

 00 !عاقر. ةقلعم نسسارجالا تناك اذا لا لابحالا

 ناحالاب ير اوضلا نوبر“# هذه انمأيا 2 ءالقعلأف عاش

 : ةبذع تاوصأب أ,مونجديو

 هدا ١ لحارم ان ذاتونو ا :>أو نأ قفاوت قايم /

 ءارضلاو ةارأا اها امسلو جارف الإو ءازرالا نر طاش

 ماي 2 ى ةوغش بسصلت انقكو انثرسم م ا ف دهأش ١ موتو

.0 

 هلباقتف اابد ىلا ل ملغ تر ٠ دولوملا يق 3



6 
 د هانا عماش جرذلا يناغأب براقالاو ةدباقلا

 ءاكداب وون 0 ردع مج ١ روب او جاهعبالا

 .:روقباسي ماك فانطإو ليلبتلاب هنوبجحت لا

 : ةطالث ةيكحا ١ هماهفا ع نامزنأ ىقموأاب

 تنغو هقدر هنه تبرتقأ عيض هرلا 3 ع 0

 ءاكبلا نع فكيف ونحو ”ةقر ءولملا يفيسوملا امم وصب

 و مأنب و ةقفشلا نم ةمس#لا هما ١ نامل ال جاتريو

 ضريخغيل ىركلا ىلا زعوت ةوقاهعبشتو ةدلاولا ادا

 اهمديب ةنيحسلا .نااالا كنك راو ٠ [لفط نافجا

 سافنا نم ارم اهءالقو اهتيهر ومعتو ةوالح اهديزتف

 مآسي و قرالا ىلع عيضرا| .باغتب نك :ودأ مرالا

 ول لفطلا ماني الو ٠ جاورالا ماع ىلا هسنن ريطتو

 ضرافلا نم تأ 0 ا لب ةدلاوأا تاينكا

 0 ارا قاس دهتو هنا اةكيوش ل يقلي
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 ادي الاي هرقل نالخلا اب راقالا يع يسلم

 نارشا طبر ا دمام فقام نومقو 3 ” راهالاو

 ببيهر توص نس رعتلا مو افين زاكف ٠ ةييملا سرع

 توص ٠ هتاقولفم يف ردع رم قودادلا جراف

 ارض راكأ هحو ءالمثو رشنتتو روسنا ةعانلا ةأيعملا هيني

 ةياور نم دهشم رخ 1 لثممو توا يتأي اهدنعو

 ىلا جابشأب وهلا ءالمت اهارنو ةنزلا ىتيسوملا عمسن ةأيعحل
 اذد لحاس ) نسل عدوت دارة وللا ةعاسلا كلت ىف :

 ُك ويلا الكيه ةكرات ةيدبالا رحب ْق يسجل ويلا لاعلا

 ا تاني نوهواتفنييادنلإو نييمللا يديأ ندب

 00 ردشو ىرالا ةداملا كلت :نوقدذايو .فيسالاو

 تاغن ٠ ةعوللاو هكا اداب 0 ميضلا انما

 اال وب تابدنو بارتتأ قوف بازتل | يتب ام اهنوبحي

 اد نم ركدني .بللقلا ماد ف جر 0 ايالخ يف

 ني يي د ا 211111119



(0) 
 ريثالا تاجومت ةلووعم كتعمأس لخدلرتو ةنر ىف

 ين ةعول اهتراشأ ةقرمم ةعمد كينيع نم جرت دقف

 تثجرخ ايرو ٠ رهدلا بان امقرخ مولك مالاوا اس

 ةداعدلا نوع قى تيباف كساس كلم نع

 . ءاج را

 لقعو سذنلا ن٠ جور هل ةشاشعلا نم مسج يه

 :..بتلاعلا

 هلعلا نم ىقيسوللا*هيلا تييحنواف راسل 7

 بلقلنت ببلغلا هنكي اء ىك تاعللاك تا

 نسمانلا اهريثات رع بصلاك سو بود 5 يف

 يف كولملا فاطعا تزجو ءارحصلا يف ةرباربلا اهب عرتف

 تقني ايدن. تناكف راحو ع ىلكشا امتجزم ٠ جورصلا

 تناكف هحارفأ ع رادع ام دابا باق

 نسسقلا تت ا ل43 ءازرالا بولغم بر . اًحاشنإ



0) 
 1 لقمع | روه 0( م ضد تي اذا

 ةيلفلا را 9 ندنلا ةملظ د رطت جابصملاك ىقيس ولا

 ةيقيقحا تاذلا جابشا يئاضق ىف ناحلالإو :هقاعار هظتف

 ةيصنقن :ملا 0 3 اراك سفن اأو : ةشلا رئاعشلا تداح وأ

 ظ كللت موسر الع كاع هلعأهذ 0 5 0 هأت

 دنا ينوست رس داقتلا 2 رابعه 2 ةنيل ةره دز لدقملا

 هدب رغت انك : 11 ب ولل ىدذنلا تارطقو اه. 0 3 صلأ

 ل4 . و رعشلو ىز رخديف هتانغ نهد ناحنالا هذ روفصع

 6 قيقر | هروعشو ةبذعلا رئاطلا هجغن 4عدمم ةيكملا كم

 فج امو هتأ د 1 اسرق هنر ف ىوف ةدير جدلا كاك جمانتو

 أ و ىأ ارغ ريتح أ رئاطلا كلذ > نك هذرسأ أبع هي

 للا 0 امموح ىناعم هيلأ ىحوأو هنطاوع

 0 ونصعلا ناك اذأ نع "وتم لاا «٠ م ومدقت

 داقتي ماراجشالا هر اصغا ياحي ما لقحلا روهز يب جاني
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 ال هنكلو اهرساب ةعيبطلا مداني ما مآ هامل يراه ريرخ

 ٠ اليبس ب ابل ىلع لوصحلا ىلا عيطنسي
 فارطأ قوف روفصعلا هلوقي ام يردي ال ىاسنالا

 نات ذا جاومالا الو ءايصملا ىلع لودجلا الو ناصغالا

 ل راملا نيس 4 ظ دو السبب دار للا
 ئ وراعي امدنع واو امها و كل طقاستي '

 روهزأ 0 هلا وعي 0 مهي "نأ و4 8 رولب ةفيطللا هلماناب

 هدد عيمجا 'دافم م و هقفي هبلق نا رعشي هنكلو ل لقعملا

 ١ روط دينتيو كر طاا لماوعب ةرات ام زتييف تاوصالا

 4يفح -ةغلب ةدد تاوصأ هب 7 انا 35 لعاوفب

 ةعيطلاو هنن رع ها لبق ةبكح ١ اممعضو

 اعرو !ًرئا> ناسللا دوقعم فقأو وهو تريثك ت'ارم

 : م 6 1

 رب مه هزاع

 عيدلاو عمدلا ظل نع ا

 هلم ىرذل رك كلا رسم 01 جاصأي يف عم ت



060 
 ُْق أه ري ات نع اه لاعتو مأيالا مات راك هاد قيس وأل

 م ” ١ نباراو دا نمرود لك

 هل ليوا ميظع هلا 1 نوي رصلو نوين ادلكا ااهديع

 نب هللأ ور 0 6 دونهنأو نيوذلا دفعات :اديت

 يسرا نأ د ةانعتم اع 0 0 نقف ا

 تعفو ايم تاقشعلا ةيلالا ا 3 .ةبير وح تا

 اهعار ارو أوذعب و اييلع ذأ ةيلالا بضغف ولعلا ع 0

 مو ايدل اياوز يف اهترثعبو ودا ف اهعرقت ةديدش اعبر
 ا 001 ناذا نطقت ةح ىه لب طق اهسنن تحن

 دطوت ناو الا ةبودح عا ”» يدذ» م لاقو

 «” ها هينا ةوح لاو

 اردسم ايلا تناك نامو نا نأن ا دنع ىثيس 2

 املا 7 مي 1 1 كا اه ةييطع لاه هل 3

 0000 رامعأو سيارت ليج اهيلع اومدق ةييقت
 امام هاي تالايكتأ مو مهدانف نولوبأ هوعد



0 

 ناترظان هأنيعو ةيظعلا 00 عوشرم هسار : رأت ا/أ لع

 .ءايشالا قارعأ ىريةناظ دس لا

 ةعيبطلا ثروص ىدذدص نوار تانر نأ اولأقو

 هأيملا ل رخو روع ١ 35 رعت 0 ار القني هيض تاز

 ناصغالا هيأ تحاام 39 اهقانعا 7 0 و تدذيق

 ١ تثقغتو 7 5 داخل

 هل 4 ىطلا تكيف 4 ىرتلا كي: ول 0 تنكر

 0 ةيدالا ماو 4 تت - ةيلالا بولق تلد ىتح

 ٠ جاور وراكأ ماع 8 4مم يئتلي

| 
 ةيسارب تامرو سويفر وا ١ جار الا تان تلق اولاد



 0 ا
 اهاعد ة هر زح اكل 00 ءاملا ىل اء افاطف رح 0-2 هتراثيقو

 َْف اميل 2 نانويلا

 0 راو م 1 - ١١ حا 0 . ترا ولاقو

 اهعا اوصأ نم خيصت حلا كاذ ل ظ تحرب م ةتراثيقو

 ٠ نوحالملا |ممىسف ريثالا ءالمت ةنزحم ااماعناولا ا ها

 0 وعد ىضمو ةمالا كللت زع ىضف 0 55 مالك اذه

 د وصتلأ امعدتبا ةامالحاو / 3 أه :ردصم تافأو 3-53

 رودص 0 ىقيس ىلا هما را 012 ند 0 و3 ةنارغ

 هك نب أولاق م و ااه 0 ا نك نانوملا

 ظ هب رعش 50 َّك اوقالا كرات وعد ولأ 050 اف داقتعا

 00 ى اذهو لابخلا ةبمعو فطاوعلا ةقر اهردصم

 - رعفلا ءارغشلا

 (ا000 003 انور نييروشالاراثآ نيا تاقن
 نعرهوخر ومان كحواممدقتتسرطلات الو ةرئاس كواملا

 هكافلتلا زهرو تالق 2 دولا و اونع اهنا ١ ىلأقف ىيس 1



11 

 انامل عطق ةأتذ يك امودب ةداعسلاف لجا ٠ دايعالا ِ

 اهنادريعم تقع ضرالا مآ عيمج ىراخا يقيس ولام

 ارا ضو نينارتلا تنكر ناحل موت دوعو كيشان الاب

 أموفتي تاقرحكو دباعملا ف اهنومدقي ةالصلاك ضرف

 كا مخ تار ه٠ ةدوبعأا توقلأ ىلع

 تازازتما ةتلك ١امو:ثلتلا اهبث هي تاون

 اهب تفرظت ىللب ظافنالا اهتفلز ام ةرح سافنا ١ رئاءشلا

 قرا هديشانا تلم دواد كلملا ةمادن اهعراثا سانا

 ايغبنم ةرثوم ةريش ”|فماغنا ةناجشا تعدتباو تاك

 هريمازم تماق طيس 9 و*سفنلا نزحو ةب وتلا تالاللا

 تار قالو هنا از ةرفغم هل بلطت هللا نيبو ةنيب

 50 عم ترسو ىق سنا هباق'نم تقتينا د7

 ةميظع اسال لاا تناكف هعباضا ىلإ هند

 ا ب رطل ولله 0( لئاشأ وهو 0 ِس انلأو هللأ كل دع

 لبطلاب هوه“ ةراشيقلا او ريماز اذا وومح قويلاتوعا تفرأا



0 
 توصب هوت“ نرغرالاو راتوالاب هوم فوفدلإو
 حيستلف قي يسن 1 و سيلا جاونصب 0 وس ونصلأ

 اع نأ نم هو را نأ الا ْ ءاجو ل

 000 هسا ىف باوإلا ةقانرمدلا رخسا يف

 0001 ردسلا اذح بتاك مظع دقل .٠ ناي دبا ماما
1 
 نك

 0 ١ هبا جاورأ لب هللأ ند لوحي ةازنم امرا ذأ

 ٠ هب رصاعم تاداقتعأا ع قبطني

 يس ةذمالتلا 0 قالا نبأ الا ءىلب 2 ءاجو

 ند 6 داض هجم سشل | كلت من عما نالأ يناكو ١ مولعم

 مالسلا لوسرب لحم ام تكر ةنيزح سوفن قاعأ
 7 عادولا ةيلك نع ل ةرث وع ةمغل نع تيبس عت

 م19 ا



6 
 هدمت برات ىلا «ركاسملا ماما قسرا

 فراس أم 3 قرت «َّ 0 2 نكتشل رو 3

 . 5 ل ا كلا
 ل نسكلاو مالقالا م13 ا 0 5 5 1

 قسما بمعتو ند 71 0 ل 30 راضننالا

 اهعا ءاروو ةوقلأ وا ,هداسحا 2 اك نوعفأ ديو

 ودعلا ضرأ ىلا توملا نوعبتي و برطو جرفب نوداسإ
 نوكلا ينام م ماا نبأ مدت ازك : ةضوغبملا

0 ' 
 نوكلا رورش ميم

 رسج "نا رو 2332-و يق'ضارلا مر ساج ء.ل مهو هتدحو و5 علالأ ةكفا د

 ىلع هحاعن أهف رع ”اناا هتبابشب رش هيعبطق طم 89 3 ةروك
 قيدصك يعاردا كنع ةبايشناو : ةنه باشعالا ّى خف



1 
 ةنيكس ديدن بوب م5 ةطسو َّق رافت ال زيزع

 ةيوشل | اهماغنأب لتقتو ةلوهأم هاير ةييهرلا نايدولا

 : ةوالحو "سلا ءاوبلا ءالجتو اهعشحو

 ءاولا ّق راسل ال سيعلاف تاقرطلا كلن كم رصقثو

 ليقنب ىميقت ال ةلفاقلاو يداحلا توص تعمس اذا الا

 ا 50 ةقلعم سارجالا ١ تناك اذا ل1 لابحالا

 يرام الاب ير أوضلا نو هذه ًاتمايا : . ءالقعل أذ م

 5 ةبذع ا ابدونج كلو

 ةايحلا لحارم 0 ذات انحاورأ مدر قيس

 ءارضلأو 17 د انا امسلو جارف الإو ءازرالا انرطاشت

 مايا يف قوغفش نييزتكو ًانلوسم مأيأ 2 دهأش لاك موغتو

 - يناقش

 هلباقتف ةايذ لبا نفل ماع و هدولوملا لم



01 
 دية انإب تماس جرغلا يناغأب براقالاو ةدباقلا

 ءاكبلاي ورشا يري مدرع مج ١ روبحلاو جابعبالا

 .:روئباس مناك فاشاو ليلبملاب هنود 6 لي وعلأو

 ٠ ةيطالا ةبكححلا همأ م 1: نامزنأ يقيس وماب

 تنغو هتدلأو ةتما تبب وخقا حيض أ ! كب 0 ذا ظ

 ءاكبلا نع فكيف اًىنحو ”ةقر ءولملا يتيسوملا اهتوصب

 فو ٠ مانيو ةقفشلا نم ةمسدهتلا هما ناعال حاتريو

 ضيغيل .ئركلا ىلا .نعوتةوقابتمشنو -ةكلاولا راسا

 اهوديب ةنيكسلا ناحالا كلت ك ا ٠ الفط نافجا

 سافنا نم ارم اهءالمتو اهتبهر وهتو ةوالح اهديزتف

 رام قرالا. ىلع عيضرلا بلغتي ىح ةنددا مالا

 ول لفطلا ماني الو ٠ حأ اورد الآ ملاع ء ىلآ:هسنن قاكنو

 . ضرافلا نا تالوقوا نقر كيلا

 طابرب اهاسفن دحتو هتاح ةكيرش لجرلا يقي

 ىلع ءذيلأ 1 ةمكحك ابك ةتيصو نيب * حاوزأا
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 كش الاجن 00 15 نالخلا اى ب راقالا يع ةاديبف

 ثار ا 0 ١ ما قيسوملا نوؤمجيفثيو 2 زاهال و أقل

 بيهر توص هر وعتلا م 0 يناكف : ها سرك

 توص ٠ : هتاقولقم 8 0 لوخل . توص 0 و لا هحزأ#

 7 ضرالا هحو ءالمنو رشنو ريس ةعانأ ةايحا هيب

 ا ا م اير : ْ
 ةيور نم كيشم 3 | لدم توانأ 1 اد

 اولا الكيد ةكرأت ةيدبالا م 2 جياخلو ليحل لاا

 نزلا تا اش ّ نوهوأتيف نييادناإو منا يديأ ناب

 ناك 0 ا :وعيشلاو ىز أ ةداملا كألت نوفحايو نفشالاو

 داع - ةعوللاو ديلا ادام ديشانإو طنا 0

 اهادص ىف تابشنو اردنا قوف بارتلا يب 0 ا

 " ىضم نم 000 نيلغلا ماد لق ججراوجملا ايالخ 0

 ٠ه ه هاهو ءاه هاه ه وه



5 
 هأبحو :توضلا هب وذعب هللأ هزيم نم تسيل اج :

 هلو نيعماسلا تياق عاقيالاو ينساب
 لعاونب نييوكحم مافنا نيكسام نيرغاص نيغصم

 ةلاعف ةوقل نيملستسملا ءارعشلاك و هيا نيصخاش ةنيكسلا

 هأاتم 0 وطنأ دهلا كاذ اعيمح أودي هداشنا نمد

 بىفطاوع ناوعالا ابيف ف تس مدقا نءةراس

 اهتشعنا ىرح ب ولق 6-55 3 * هو "اهلا ا كاف 4: و

 : 00 2 تثبادود ايكل ةراعص ةملك هأ ٠ ودل

 اهديهدت لب , ةحو لاح و 1 نحلم مالك يم 1 اطاق ع 0

 0 ةعطقتم سانا عطاقم ن ٠١ ه4 3 كيقشا ١ انذأ ناعم

 ةيضاملا هتايح ةيأ اور نو ةلصف 4 أم هيح سافنا

 ! 5 هءأخأ 0 5 رس كبقيو ل

 همالم تيارف نضاسح عمأس هحو تفناأت م و

 م يغنلأ تانلق جم بلقنت و 1 وط طسبنلو ةرأت ضيق



)14(| ْ 

 ةطساوب هنطأب تيك هنناد قلع ههلقملا تي دتهأو

 . هرهاظ

 ناسنالا قالاح, ل تمت ري وصتلاو رعشلا# ىقيشوملاو

 لابما تالابخ حضوتو بلقلا راوطا جابشا مسرتو ةفلتخن
 لوجا فصتو رطافملا يف لوجي ام خغيصتو سفنلا

 داس ترابيظ

 .:نطولا عادو ما يا وي رفق ل ندب واينلاف

 ىوكش لمي ٠ زيزع لحار نم ةرظن رخآ 1 فصيو
 تيياببل ١ ىوشل ظلتابماوق عولض ناب ةحربم مال

 0 مسج من © ةئب زدملا سلا قاعأ نم توص

 ٠ داعبلا هينضي نأ لبقدهتمر ىلع افلهع ل اسي رويثم

 ةعول اهعنبطناق. تادهتو ةرارملا امها شنا نسا تارفز

 بقوا كت دنوابنلا ٠ ديجتلاو ربصلا هفلتا .ىرم

 بعالثو ودهو ةنيكسب ةرخصملا راهتاالا قارواطقاستو

 ىلا ةللار, لص دسبرابلا ٠ اهليش يجرون عرلا
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 اهيف ىونلا بلاغت هدعب تتابف ةديعي ضرا ىلا اهنبأ

 : سس ربصلا غاب هدصنو نوم نيل لما ب اهمح

 ماشا اشكو نأسلا اهب لوأحي رارسا ٠ سفنلا اههقفتو

 . كاذ لاصوا علظتنتو اذه شيف
 اصف رخ وو نعي تنك تا ن اهفصالل تيغصأو

 ىر - د 4... تلا تفند موقع ةياكح كك

 ناهفصالا ١ قمررلا نمد هتايح ق 5 اا ىنراو ةألا نم

 1 دص هةجغن ٍ ةقيوع تاني ةحاطتتم الملا

 . نول و

 نم 304 ,صعبب ايم نم. نيندح دنوابنلا ناك نأو



)00 
 0 هلاع ىرع تيضقنا نم نانا ناهفصالاف

 2 اعمبما كف ولف 1 قيفلسنق ايصلأ حسم

 ها | ديصلاف ٠ ع ولضلا نيب صقرتو ظقيتستو مغلا

 ةذلب اهبرشيو جارلا بلطيف هحارتا ءرملا يسنت جرف

 اجا ةرسملا ا نأ ملعي 2 ا دي زةسلو ةبيرغ

 عراص طوبغم بسك ثمب كن اكصنا 5 ةلقاعلاب مك :

 ينضح ةولخم يلايللا هتدعسإو نييلا فنا ,غرو رهدلا

 0 3 ص اقللا 1 0 هطيعب 0 2 را كد 3 ءاقلب

 م اايح 0

 00 اا ذلا ىف عقو ليلا ةفكح يف دصرنلو
 .فاطا اح زيزع نم تت“ ءاج هيلا تملك ترابك ا

 لدالا ةفنطاع يبيح بادكلا ءاذث ةديعبا دإلب يف هرابخأ

 را روك 57 00 زاكو 9 ءاقللاب سشنلا 0



0 

5 0 
 ناب جوارتي قيقر بات ةكلعلا اباتدلا وأ

 اعلانر ءىملا دنواهنلا نم 2ع ادعو فرعا ,وللا

 ١ اميلعف سفنلا يف العفو 2 رغللا

 -- لفطك تاراع ناوئصلا هذه تبتك ل نالاو

 نال امدنعةكئدلملا هننغ ليوط د
 تان ل ها ريكس م وأ ل والا نأسن الأ

 .رهدلا ءادتبا ليبق رئاعشلا ناهفص لع ة يكسو

 دتل ( )١ ةسدتملا يبرت وأي - ىتسوملا انا

 امر لاحد ن٠ ريغ اف ََن ونفلا كتاوخأ تصقشر»

 1م 5 .٠ سس . 5 <٠» ١

 ئم نع زب كد أو 0 ١ نايسنلا لقاعم ُق نعصو وب

0 



48 
 لكلا فاتكتو ةتاننتو لقانلت ىدص هل ىدص ل١

 ل 0 ذلأ 9 6 4 ءأ ا 6 ٌ 7 و
 ا لا علا رعي و 2 أن مارا وب

 : هتوالحو ا ةرارح ءانأباب ةي 1 او سفنأ أ ةئنبأ ّن

 ةرهزو .هرزتلا ةرهتاب يرشبلا نلف تالاخ

 رئاعشا و وهز ةقاط نمد ةدعاصتم 4 راب : 5 رفدأ)

 5 نيقشاعلارارس ١ ةعيذمو هو محا را اايع . ةمومضملا"

 ةيحومأي : ةنونكملا فطأ أ ا عومدلا ةقئاضاع

 راكفالا ةدحومأي : ناز 30 دوفع ةمظنمو ءارعشلا)

 ع 08 2 1
 تا 01 1 رعاوشلا كونا 55 مالكلا كفن 0

 ىلاعا ل عز ا ةعفار | بلو هلأ ةرمخأي ٠ لابح

 1 7 هن ةرهطم و د و هاجت شعحأ, ٠ 5 تالا ا

 3 انه ةلماذلا َة هن 00 اع 0 3 . نيد اذ



0 
 هأابحو .تاوضلا ةبوذعب هللأ هزيم نمد تسل اج

 هلوبل نتعماسلا تي"لرف عاقيالإو مهيلاة بس
 لع أوفب سم وكم مىسافنأ نكسام ني رغاضص نووصم

 ةلأعف ة وقل نيلفتسلا ءارعشلاك و هياأ نيصخأش ةنيككسلا

 نجلملا ىناطم اذا: يد ةبيرعةوارد مهلا جوت

 ع ب وطنأ ديددلا هاذ "اعيمج أودبنت هدانا نم

 تفطاوع ناك الا. اهيف ته ةدفا نيود 0

 اهتشعنا ىرح ب ولق اهننحت 0 ٠ هو "اعلا ا 5 هق و

 ٠ 0 ُْط كثب دح اينكل ةريخص ةيلك اكرم يي

 اهدهمت لب  ةيحو رظان و الإ نحلل مالك سه ءا طاق ماك 6١

 5 ةعطقتم سافنأ عطاقم ند 3 ديت ااا راعأ ن

 ةيضاملا ةناح ةيأو ل نو تلصق 3 تأ هه ةيح 0

 1 هحلضا هتتكأ ع رس تق ىل

 ل ارف ساسح عماس ةهحو يل

 ا عم بلقنثو أروط طسبنلو ةرأت ضبفنت



 ا
 ةطسإوب هنطاب تيك” |و هلح ع فلج تيدتهأو

 ٠ هرهاظ

 ا ديلا لات ريوضتلاو رجقلاقصمملاو
 لاب تالايخ 4 ولو تنلريولا جابشا مسرتو ةفلعخلا

 ٠ دلضلل تايهتشح

 ىوكش لذي ٠ زيزع لحار نم ةرظن رخآ1 فصيو
 دنواهنلا ٠ قوشلا ىظل اهءاوق عولض نيب. ةحربم مال أ

 قوم م معنا 7 هش زها ردا قدح نم توص

 : داعبلا ه4ينضي نأ لبق هقمر ىلع ”انيطع نإ انف ر 0

 ةعول أيدنب اطنألقأ تر تافينتو 0 : 7-0 نشا

 تأ ةرغكا دل 2 :واهتلا ٠ او ربصلا هفلتا 0

 بعيلاو ودمر ةنيكس 0 رايشالا ارو طقاسنو
 ىان ةدلاو .ةالح.د واهلا ٠ المش.قيزفتواهب.ّيرلا



5 
 هيف ََى وثلا اخت هدعب تنتايف ةديعبي ض دزأ سا اهنبأ

 ل ىلإ [ىويطلا ضعا اوغب هدصتو س 1 لم|وعب اهمح

 باقلا اهي ر اوسأو راعم 8 ىقعم كن واهنلا قو

 لهاا هففكو :نايسلاابنب كوم رار سس
 ” كادي ءكاضوأ عادتنتو اذه قضت

 لصف رخآ ١ يعيمس نيعب تدذهاشف نابفصالا تيغصا و

 ىرع تعطقتف هبيبح قاع تفنددوكاع اج وع

 هدسج+ ىف أم رخآب موني وهف هتأ رز 6ك وتو هلأما

 ناهنصالا :٠ قمرلا نم هتايح ىف أم ا يثري و ةايحا نم

 نيب تبدأ يل 2 و عزانم رم نسا

 :تاذلا ءاثر ناهفصالا ٠ ةيدبالا رو ةايملا ء طاش

 اها نط ةييفن «ةقيبغ بع ةعطقتن ةفاتصخب

 عمدلا ةوالحو ىس الأو كفاوملا ةرارم ٠ أهبح أن ةقفاعسم

 . هفولاو
 لم الا .ضضعبب اقع نم+ قيضع دنوايتلا _نأك ناو



(::) 
 ”هاخإ ١ 5 30 هتييضعنا ند ندنا ناهفصالاف

 3 اما مثل ابد ولف ثم قيفلسنو أبصلا حجل

 ةمغن ا لصلاف 5-0 ث د صئرت و ل و5 ملا

 اهقباست 0 رسل : در 7 "5 3 00 و هب رخ

 عراص 1 : ويقام يبس كمي 5- انيصلا : ةلقاعا اب م

 يضمن ةولخم يلايللا هتدعسإو نييبلا فنا ,غرو رهدلا

 احرف ءاقللا هالواف دعب لقح ىف ةليبج ةبوبحم ءاقلب

 2000 ترم ابصلا تاميسنكا ايصلا - اجابجأو
 و تاما اا
 اجاهعبأو اهيت لة

 ىكاحيرئاعشلا ىف عقو ليللا ةنيكس ىف دصرالو '

 كت حقنا لاغ لع زع نم تءاج ةلداب 2 وين

 لمالا ةنطاع يي بائكلا ءاوث ةديعب دالب 0 هرابخا

 05 روخخ ا 300 زاكو 5 ءاقللاب نتا 0



 نك
 « دصرأق

 نب جواري ى قىقر تاسع ةكشعلا اياعلا قح' م

 0 رثتوملا دنواهنلا نم جزم انحو فينعتلاو مولللا

 ٠ امهلعف سفنلا يف اهلعفو جرقللا

 رنا لفطك يناراو تاهفضلا هذه تبتك دق نالاج
 هللا لح ا الملا هننغ ليوط فيش 0 ا

 باتك ىرم ةلمخ ربطتس اك لونا

 :رهدلا ءادتبا ليبق رئاعشلا تاغ ىلع ةبكدملا ةتعضوي

 دتل ( )١ ةسدقملا ىلا وأاي 0 ىيسولا الا 8

 ”انمز لايجلالا نءربغ اهيف نونفلا كاوا

 نب نن ازهع تمن اور اناس ىف نعضوو.

 ىدص كناكف !دحاو موي سفنلا رم نع يلزانتع تح لو.

 ىدص ٠ ءاوح ينش ىلد عدا 3 5 04 ةليقلأا
 رسم هصسوج



02 
 لكلا فاتكتو ةعاننتو لفانلت ىدص هلا ىدص كلا

 9 ك4يعوسل ابمراكح ن 0----

 ِ هتوال 2و 0 ةرارد ءاناأي ٠ دم او ,سفنأ أ ةنبأ ا

 يرشبلا بلقلأ تاجات

 رتاعملا ل وهز ةقاط ند ةدءاصتت هلك 2 ِ جرفدأ ١

 ةرهزو نزلا ةرمثأي

 5 نيقشاعلارارسا ةعيذمو نيج راسا ١ ةمومضللا

 ةيحومأي ٠ ةنونكملا فطاوعلا رم عومدلا ةعئاصأيب

 راكفالا ةدحومأي : دا دوعع ةبظنمو ءارشلا»

 كر را رك ىلا هقلء 0 مالكلا فتم م

 0001 راق ةفئارلا يولقلا ةريغاع- لاسم
 ظ س وشن ةريطم و د وا #2 يع ا تالاف ماع

 85 اذا هم املا ةيريثالا تاجومتلا أمعيا ْ 3 نيديادلا

 "0 لش كساؤما ىلا قطألاو ةقرلا رتعايو ىشنلا#



 مولا
 ببيقللا لاوع هنكت ام أنيراو ةداملا

 ا هولا رعإ وشاي يم 3 سوفغنلا فطاوعأي يرثاكت

 ةط الا هذط 4 ءانبا يدايالا يوذ يدايا يعفرأو

 .”«عارعتشلا دكمولق 3 ىحولا كجلمأي لزتإو ٠ ةميظعلا

 .-ةميظعلا هذط 0 ا موهير ايالخ ىف بكسإو

 .يعدتبإو ىيشأقناإو. نيماسرلا ةليفمأي 0 ىررك ]و :ةسدقملا

 . ”اخابتأو 1 “ اه

 "قوفيعو اعاهلكاو اههك« ضرالا -راكساب اس

 1 ايعبا ”ىلص ٠ لداينلا' ملل ديشو 0 ذل

 0 يق يلصوملاو 8 سويفراوأ ىلع يبو

3 

 لا ف وكلا ع را ل ولا هدبع رصع ١ و يبلحا

 ”اوملعو ةفياعل اح ]ورا ءاوطلا أوالمو مسفنا كاس يف اوثب

 ريما ٠ هيلقت عمم و هعمسب ىري نأ ناسنالا

 5 ايروسأي ينغو ٠ ترازومورةغفو نفروتي



 ةةرحو اهتحأبم ِق ةيموح كروي وبأ يف ةيبرع ةديرج

 ,لاعلا رابخا لك رشنت ٠ امتاظحالم يف ةقيقدو اهئار أ يف

 قنوءوش قى تثععل ١ وه ىعست رلأ اهماتها , عبطلاب ةقن الرأ

 مقوم 1 ينم ةيعاّحالا اييساال مة َّق نب ر ىلا

 ابيك ارت خشأ ازا 5 ةلكاضلا م نوصضم و 1 الملا مأقم

 3 لا 6 ةدهتلا تايذو | ُْك ةك أ 0 2

 5 او لخدت يو جراما

 يظكلاو كارجخأو 0 والا عبطت رع أملا ةعبطم

 هكدا دعتسالابظو تلكيف وحسن نو هب زيلكت الاو ةيسرعلاب ْ

 ظ ناننالاو بيتريلاو ةفاطنلا تح نم

 -575 : رعلا ب فتمكلا 7 اونا ع يوهحح ايف هسسس رجاهلا ةبنكم

 ٠ اهنأونع اذه 52
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